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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES DE L'INSTITUT DE CULTURA DE 
BARCELONA CORRESPONENTS A L'EXERCICI 20 17 

1 lntroducció 

Hem auditat els comptes anuals de l'lnstitut de Cultura de Barcelona que comprenen 
el balan.; a 31 de desembre de 2017, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici anual 
acabat en aquesta data. 

Aquesta auditoría ha estat realitzada en el marc del control financer de la lntervenció 
General I'Ajuntament de Barcelona definit en l'article 220 del Reial Decret Legislatiu 
212004, de 5 de mare;, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

El Consell d'Administració és responsable de la formulació deis comptes anuals de l'entitat 
d'acord amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 2.1. de la memoria 
adjunta i en particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és 
responsable del control intern que consideri necessari per permetre que la preparació deis 
esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecció material. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest informe van ser formulats pel Consell 
d' Administració en data 21 de mare; de 20 18. 

11 Objectiu i abast del treball: Responsabilitat deis auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts 
expressen la imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria 
del sector públic. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem !'auditoría per tal 
d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes anuals estan 
lliures d'incorrecció material. 

Una auditoría comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i 
suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos 
d'incorrecció material en els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, 
!'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació i presentació raonable 
per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que 
siguin adequats en fundó de les circumscancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió 
sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoría també inclou l'avaluaci · ~.o;;,;;::~ 
l'adequació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions com 
realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global deis comptes an 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base s 
adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria. 
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111 Opinió 

En la nostra opinió els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de l'lnstitut de Cultura de 
Barcelona a 31 de desembre de 20 17, així com deis seus resultats i els seus fluxos 
d'efectiu corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el 
marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular amb els 
principis i criteris comptables continguts en el mateix. 

Barcelona, 22 de marr; de 20 18 

Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. CoHegl 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

FAURA-CASAS, 
Audltorw 
Consultors, S.L. 

2011 Núrl\.20118105711 

COPIA .....•••....•••••... .••••.. 
Informe wbre treball$ cliferents 

a l'auditoria de tomples 

........................... 

An ir~dcpcndcnl mcm/Jcr of 

BKR 
INT[IIINA.fiONA.l 

CVrscga, 299, 6a. 08008 Barcelona · Td. 902 28 28 30 • 93-1816 469 · Ptlsco de la Castd/mw. 123, 9• C 280-16 Madrid ·Tel. 912190 763 
wwwfaum-casas.wm · faura -casas@jiwru-casas.com 

Barcdorm Madrid Manrcsa 
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Notes 

A) 

B) 

C) 

1 

2 

3 

Balan~os al 31 de desembre de 2017 i 2016 
Comptes de perdues i guanys corresponents als 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2017 i 
2016 
Estats d'ingressos i despeses reconeguts 
corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de 
desembre de 2017 i 2016 
Estats totals de canvis en el patrimoni net 
corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de 
desembre de 2017 i 2016 
Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre de 2017 i 2016 
Activitat de I'Entitat 
1.1 Naturalesa de I'Entitat 
1.2 Estatuts 
1.3 Objectius 
1.4 Órgans de Govern 
1.5 Grup de societats 
1.6 Moneda funcional 
Bases de presentació 
2.1 Imatge fidel 
2.2 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la 
incertesa 
2.3 Comparabilitat de la informació 
Normes de registre i valoració 

3.1 Béns del patrimoni historie, artístic i cultural 

3.2 Immobilitzat intangible 

3.3 Immobilitzat material 
3.4 Arrendaments 

3.5 Actius financers 
3.6 Existencies 

3.7 Passius financers 
3.8 Impost sobre beneficis 

3.9 Transferencies corrents i de capital 
3.10 Provisions i contingencies 

3.11 Ingressos i despeses 

3.12 Medí ambient 

3.13 Transaccions entre parts vinculades 

4 

Pagina 

7 
9 

11 

12 

14 

16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

18 
18 
18 

18 

19 

20 

20 

22 



J 

D 

o 

• 
Ajuntament 
de Barcelona 

4 Béns del patrity1oni historie, artístic i cultural 
5 Immobilitzat intangible 
6 Immobilitzat material 

7 Actius financers 
8 Inversions gestionades per compte d'altres ens 

9 Periodificacions a curt termini d'actiu corrent 
10 Subvencions, donacions i llegats rebuts 

11 Provisions i contingencies 
12 Passius financers 
13 Administracions públiques 
14 Periodificacions a curt termini de passiu corrent 
15 Ingressos i despeses 
16 Operacions amb empreses vinculades 
17 Informació sobre medí ambient 
18 A ltra informació 

5 

27 
27 
29 
31 
36 
36 
39 
39 
41 
43 
46 
46 
51 
52 
52 



D 

D 

o 

D 

• 
Ajuntament 
de Barcelona 

BALAN~OS.AL 31 DE DESEMBRE DE 2017 i 2016 

6 



• 

D 

Ajuntament 
de Barcelona 

A) ACTlU NO COM!Nr (hD• DI•IV•V) 

1 Noodol~lllnittt. .,.lltkl 

"'lrinl 

D J01_b_ lotootli>lo 

5. Apficocions i i'I(CM"'!ÑÑtt4Yts 

m~-·--"""' t.l:Mttl·bc cms tlct~•~••• etn j~ttmt 

IV. ¡_..,.,. _....-.¡ -1-lodu o ..., . ....., 
l.la-todtpotr> .. ol 

V. J-• flo-- o l.., t-1111 

5.f\hruadiUI f •I'IIIII'ICI:rl 

1) Acnu COIIIIENI' (JD•V• VhVD) 

m --.... w.•"""•-'"••cobrr 
I.CftM'tlpa"•~n*t ~oentde.,...as 

Z.Cilllb.o-·1-l o-lodts 

41 ........ 1 

6.Aitra cridi tse..O A"-n•l'trOCJOfll 

Públi~fUU 

V. l~a f,....c.,.... • curt ,.,...., .. ¡ 

5.Ahraadltn:fiMMert 

VI Poriodf lcooloot • _.. '-"'' 

VD efocfOI lolnu O<tlutl.ldt ............ , 

l.trc...no 

TOTAL ACTJU 

-· 
4 

5 

6 

7 

7 

7 

7- 16 

7 

u 

' 

J:NsTnllf DE CV..TUAA DE IAIICEI.ONA 

IALA~OS AL JI DE IIESEMIII! DE ZOI71 ZOI6 (• .,...,¡ 

ZOI 7 ZOII 

Z.U0.4U,._ Z. l0t.C171 ,90 A) ,ATIIUIQ\1¡ NET (A· I • A· JI 

1.16Z.OJZ,ZI l . lll.OU,U 
A- 1) foot ...,,, (V•YJJ) 

567,474, 21 453.556,]5 

567.474,U 4U556J!I V, Ac .. ttm d'Ron:lclo .,,oriors 

54J.779, 26 477 J56.71 VD .... itatdor .. o.dcl 

!143.779.%6 477.356,71 

99.609,66 IO!I.IU,56 A-31 M-lo01,"'-IM• I..,..,....,,. 
99.609.66 105.613,!16 

1) PASSl\1 NO co•IIENT (J) 

7, 520,00 7 5ZO,OO 

7.520.00 7.520.00 l . ~ .... llorg -1 
4..Atfrrapro~111tftl 

36. D72 920,29 21.417 Z!IO.JI C) PASSDJ CO- (l•D • IV• VI) 

JZ. 9Z7. ZIO, J4 Z6.1Z4.161,1D L "-'411Ht a wrt ,_..., 

1.643.101.!11 I.UHn.94 4.Ahrct ,... ....... 

30.647.91J.7l Zl.!I90.U9.14 
12.269.90 9 .469.92 

6Z3.211J3 181.436.10 D . o..taelll.tr1t.,.ÍII• 

l .Attrws•utl:l • c...-t ,.,.._n. 

Z!I.61Z, IO 54. 461,11 IV. ,......,. .....,.loltlollra ._,., 

25.612,110 !14.461,11 ~,,.. ... ~ 
Z.Prtvetcltrsa...-s dd..,. i ••el•*' 

.. ,.,_,~ ............ 
l 714 146,54 99!1.996 ... • ...,._t) 

, ,A.fntdlutri:SII...,Adwltii..,Ceftl 

Públiqua 

l JJ5.110,61 1.292,616,74 

1.335,110,61 1.292.61674 

VI. PoriodflwdoOIOIIII't'-lol 

31.4!1Ul!l.77 l0.17l.3Z9, 21 TOTAL ,ATIIZMONIIET I PASSN 

tu 1 o 11 ducrita an la Mcollario f.,._ part lnhgrlllt da!~ ol 31 ole daclllbre de 2Dl7 

7 

...... 2017 ZOI6 

5 !196 211,15 5mnl.n 

5 ,469 .,I,Z9 5 ZU 40Z, Il 

5.Z6J 402, 16 4 .101.711,41 

lOt 249, ll 4!14,6U.75 

ID lZI 567,56 uz 571.46 

65.742. 15 Z4 526, 61 

111 .,,741, 15 24 526,61 

65.742 1!1 24.526,61 

n n1 !74, 77 Z!l Z!IZ IZ9.0!1 

11.2 119 010, !19 119 010,59 

119.010.59 119.010,59 

n - . tzi .OOO 00 

121.000.00 

H n•·•"·" U5U.!74,56 

12 27717.169,71 21.641.56U4 

IZ· U Z IS.UI,ZO ~~.144 .. 

u 1.116.31170 1.011.636,92 

n .,..799,14 nuzu~ 

14 Z. M5.J91,4l l 4Z9 173,11 

3&.4!3 U5,77 JO 673 Jzt.ZI 
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COMPTES DE·PERDUES I GUA.NYS CORRESPONENTS A.l.S EXERCICIS A.CA.BA.TS 

El. 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

A.} OPERA.CIONS CONTINUA.DES 

1. Import n&t de la xlfro de negocis 

o) Vendes 
b) Pres1acions de serveis 

4. Aprovislonaments 
o) Consum de mercoderies 

5. Altru lngrusos d'cxplotocló 
o) Tronsferencies con-ents 

Ajuntament de Barcelona 
Alns 1ransferencies 

b) Transferencies de capital 
Aju ntament de Borcelo no 

6 . [)espeses de personal 
o} Sous i soloris 
b) Corregues sociols 

7. Altru despeses d'cxplotacló 
o) Servei s ex1uiors 
b) Tributs 

(en euros) 

e:) Perdues, deterioroment i voriociá ele provisions per operccions comerciols 
d) Transferencies com=nts 
e) Tronsferencies de capi1ol 

8 . Amortinacló de l'immobllinat 

9. Imputacló de subYCncfons d'lmmobillnat no flnancer 1 altrcs 

13 . Altru resultats 

A.1) RESUI.TAT D'EXPI.OTACIÓ (1+4+5+6+7+8+51+13} 

14. Ingrusos flnancers 
b) De volors negociables i olires ins1ruments fi nancers de tercers 

17. Diferencies de convi 

A.2 RESUI.TAT FINANCER (14+17) 

A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A. 1+A.2) 

151. Impost sobre bcncflcis 

A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3•19) 

Notes 

15 

16 

16 

15 

15.2 

7.4 
15.3 
15.3 

5-6 

10 

13 

(Dcure) Hawr (Dcure) Hawr 
2017 2016 

7.946.391 ,73 7.549.992,59 
68.877,89 95.827,23 

7.877.513 ,84 7.454.165,36 

-32.077,09 -40.970,67 
-32.077,09 -40.970,67 

127.667.859,11 120.097.177,43 
122.968.610,96 115.666.075,56 
122.527.382,08 115.305.513,53 

441.228,88 360.562,03 
4.699.248 ,15 4.431.101,87 
4.699.248,15 4.431.101,87 

-19.192.620,52 -20.949.562,73 
-15.137.733,54 -16.692.657,99 
-4.054.886,98 -4.256.904,74 

-115.609.066,12 -105.539.186,13 
-45.850.735,96 -40,559.072,53 

-12.129,16 -18.138,56 
- 45.831,93 

-61.321.922,08 ·58.434.852,16 . 
-8.424 •. 278 ,92 -6,572.954,81 

- 398.075,53 -397.786 ,93 

- -223,62 

-193.152,00 -265.345,34 

189. 259,58 454.094,60 

17.457,35 1.614,11 
17.457,35 1.614,11 

- -2,24 

17.457,35 1.611,87 

206 .716,93 455.706,47 

-467,80 -1.092,72 

206.249,13 454.613 ,75 

~tes) a 18 descrites en lo MemOria fonnen port lntegront del Compte de Perdues 1 Guonys de l'cx~erclcl 2~""0R,s ()O~ 

\ . < . :..-!, 

E~ ENT EL ~ERENT ~~....,.. . ~ 

/1.¿ <1"- ~ . . ~ :J 
~ fDI ~a: - . ~~~~~~~---~~~~~~ ~ 

·~ " ~ .~ 
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INSTITVT t>E CUL TVRA DE BARCELONA 

ESTATS t>E CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

(en euros) . 
A) ESTATS t>'INGRESSOS I t>ESPESES RECONEGUTS COAAESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 

t>E t>ESEMBRE t>E 2017 I 2016 

Notes 2017 2016 

A) Resultat del compte de pirdues 1 guanys 206.249,13 454.613,75 

B) Total lngressos 1 despeses lmputades dlrectament en el patrlmoni 
(-) 6.003,90 (-) 29.524,98 net 

Transferencles al compte de pirdues 1 guanys 

Subvenc:ions, danacions i llegats reoots (-) 6.003,90 (-) 29.524,98 

jTOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUt>ES 200.245,23 425.088,77 

Les notes 1 a 18 descrites a la Memoria formen part integrant de I'Estat de Canvis en el Patrimoni Net 
de l'exercici 2017. 

11 
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ESTATS DE CANVIS EN EL PATIWt\ONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

(en euros) 

8) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE 
DE 2017 _ . 1 

Resul1atd'e.xercicis 
Subvencions, 

Patrimoni 
an1eriors 

Resul1at de 1' e.xerci ci donacions i llegats TOTAL 
rebuts 

SALDO A L'IN!CI DE L'EXERCIC! 2017 - 4.808.788,41 454.613,75 132.571.46 5.395.973,62 
To1al ingressos i despeses reconegudes 2017 - - 206.249,13 -6.003,90 200.245,23 i 

Altres variacions del patrimoni net - 454.613 ,75 -454.613 ,7!5 - -

SALDO FINAL DE L'EXERCIC! 2017 - 5.263.402.16 206.249,13 126.567,56 5.596.218,85 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DEsEMBRE 

DE 2016 

Resul1atd'exercicis 
Subvencions. 

Patrimoni 
an1eriors 

Resulmt de l'exerci el donacions i llego.ts TOTAL 
rebuts 

SALDO A L'INICI DE L'EXERCICI 2016 - 4.748.758,77 60.029,64 162.096,44 4.970.884,85 
To1al ingressos i despeses reconegudes 2016 - - 454.613 ,75 -29.524,98 425.088,77 
Altres variacions del patrimoni net - 60.029 ,64 -60.029 ,64 - -

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2016 - 4.808.788 ,41 454.613,75 132.571.46 5.395.973,62 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2015 - 4.748.758,77 60.029,64 162.096.44 4.970.884,85 

Les notes 1 a 18 descrites a la Memoria formen part integrant de I'Estat de Canvis en el Patrimoni Net de l'exercici 20 . 
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ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 i 
2016 
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INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

(61 euros) 

Notes 2017 2016 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 

Resultat de l'exerclcl abans de Impostas 206.716,93 455.706,47 

Ajustaments del resultat 380.618,18 515.477,03 

AtTDrtitmció de l'irm-obilit:zat (+) 5-6 398.075,53 397.786,93 

Variacions de provisions (+/-) 12 - 119.080,59 

Irrputació de subvenclons (-) 10 - 223,62 

Ingre.ssos f inoncers (·) (-) 17.457,35 (-) 1.614,11 

Canvis en el capital corrent 11.3!51,32 (-} 175.288,69 

Deutors i al tres Colt'fltes pu cobrar (+/-) 7 (- ) 6.803.111,54 (-) 6.602.698,62 

Altre.s o.ctius corr6lts (+/-} (-) 759.294,50 170.475,45 

Creditors i al tres CO"'flte.s pu pagar (+/-) 12 6.143.321,17 5.463.276,70 

Al tres passius corr6lts (+/-) 1.430.436.19 793.657,78 

Altres flwcos d 'cfcctiu de le.s activltats d'cxplotacfó 16.989,55 521,39 

Cobro.rrent r! i nteressos 17.457,35 1.614,11 

Paga~m~ts pu Ílt'flOst sobre beneficis (-) 467,80 (-) 1.092,72 

Flwcos d'efectiu de les activitats d'cxplotació 615.675,98 796.416,20 

FLUXOS [)' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE INVERSIÓ 

Pagamcnts pcr lnvcrslons (-) (-} 578.416,01 (-) 222.988,20 

Imrobilitmt intangible 5 (· ) 347.087,34 (· ) 44.374,06 
Imrobilitmt natcrial 6 H 231.328,67 (-) 178.614.14 

Cobromcnts pcr dcslnverslons ( •) 6.003,90 9 .903,60 

Altre.s actlus financers 7 6.003,90 9.903,60 

Flwcos d'cfcctiu de les activitats de lnvcrsió (-) 572.412,11 (-) 213.084,60 

INCREMENT/OISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O 
EQUIVALENTS 43.263,87 583 .331,60 

Efectiu o equival61ts a l' inici de l'cxcrcic:i 1.292.616,74 709.285,14 
Efectiu o cquival6ltS al final de l' cxcrcici 1335.880,61 1.292.616,74 

!.) . 
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INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 
' MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2017 

1. Activitat de I'Entitat. 

1.1 Naturalesa de I'Entitat 

L' INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (en endavant, també, 1' ICUB o I'Entitat) és 
una entitat pública empresarial local, constitu"ida per 1' AJUNTAMENT DE BARCELONA, 
amb patrimoni adscrit pel mateix i personalitat jurídica propia. Per aquest fet rep de 1' 
AJUNT AMENT de Barcelona el finam;ament necessari per dur a terme la seva activitat. 

Fins l'exercici 2005, 1' ICUB es configurava coma una entitat de dret públic i a partir dell 
de gener del 2006, en virtut de l'acord adoptat pel Pie de 1' AJUNT AMENT de Barcelona, 
amb data 17 de juny de 2005, adopta la personalitat jurídica esmentada. 

1.2 Estatuts 

Es regeix pels seus Estatuts, aprovats per acord del Consell Plenari de 1' AJUNTAMENT DE 
BARCELONA modificats per l'acord del Pie de 1' AJUNTAMENT de Barcelona de 17 de juny 
de 2005. 

1.3 Objectius 

D'acord amb els Estatuts, l'objectiu de 1' ICUB és desenvolupar de forma directa .i 
descentralitzada els serveis i les orees d'actuació cultural següents: els serveis de suport a 
la iniciativa ciutadana i cívica: crear, gestionar i mantenir el patrimoni artístic, científic, 
tecnologic, natural i documental: difondre la cultura pels districtes i barris; impulsar les 
activitats de sectors culturals sense anim de lucre, i potenciar-ne el dialeg interdisciplinari; 
incentivar la presencia a la ciutat d'indústries culturals i deis equipaments d'ús cultural: la 
promoció de les activitats culturals i d'ocupació del lleure que es desenvolupen a la ciutat, 
participar en 1' impuls de les grans infraestructures de titularitat de I'Estat ~~k 
Generalitat o de titularitat concurrent, radicades en el municipi i explotar comer · .P~§' o 
béns i activitats de 1' ICUB; així com participar directament o a través ~ocietats 0~ 
mercantils municipals en la inversió d'indústries culturals. f • . . ~ 

o ~ . 
' -- 0 '· <( . :o 
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1. 4 Órgans de Govern 

Els organs de govern i de gestió de 1' ICUB són els següents: 

• El President. 
• La Vicepresidenta. 
• El Consell d'Administració. 
• El Gerent. 

1.5 Grup de societats 

D L' ICUB, pertany al grup consolidat encapc;alat per 1' AJUNT AMENT de Barcelona, amb 
domicilia la Plac;a Sant Jaume, número 1. 

D 

D 

D 

1.6 Moneda funcional 

Excepte indicació contraria, la moneda funcional utilitzada en els presents comptes anuals és 
l'euro, amb decimals. 

2. Bases de presentació 

2.1 Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s 'han preparat a partir d~ls registres comptables de 1' ICUB i es 
presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes i principis establerts 
en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.D. 1514/2007, i d'acord amb les successives 
modificacions, en el seu cas, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, deis resultats de les seves operacions, deis canvis en el patrimoni net així 
com de la veracitat deis fluxos incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu. 

2.2 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per la Direcció de I'Entitat de 
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. 
Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en !'experiencia historica i altres s 
incloent les expectatives de successos futurs. ~~.~ 0%'t 

(/} - . r: 

.9 . .·. a • 
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:tr. - .m 
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Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la 
data de formulació deis presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur 
d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d:aquefl moment, reconeixent 
l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys de l'exercici en 
qüestió. 

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals són les següents: 

• Vides útils deis elements de l'immobilitzat intangible i material (nota 3.2 i 3.3). 

• Valors raonables deis instruments financers (Notes 3.5 i 3.7). 

• Estimació de la provisió per impostas (nota 3.8 i 13). 

2.3 Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2017 i 2016 s'han formulat d'acord amb !'estructura 
establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la seva elaboració l'aplicació de 
criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetories, de manera que la 
informació presentada és homogenia i comparable. 

3. Normes de regist~ i valoració. 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per 1' ICUB en l'elaboració deis seus 
Comptes Anuals pera l'exercici 2017, han estat les següents: 

3.1. Béns del patrimoni historie, artístic i cultural 

El present epígraf, que compren basicament les obres de Picasso adquirides a tercers, figura 
valorat pel seu preu d'adquisició i no és objecte d'amortització economica (veure nota 4). 

3.2. Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es troba valorat a preu d'adquisició, deduYda l'amortització 
acumulada i les perdues pel deteriorament de valor. 

Aplicacions informcitiques 

període de quatre anys. Les despeses de manteniment de les aplicacions i 
consideren despeses en el moment en que es produeixen . 

.. 
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3.3. Immobilitzat material 

a) L'immobilitzat traspassat a 1' ICUB en el moment de la seva constitució, el qual era 
propietat del dissolt Institut Municipal Barcelona Espectacles en endavant també, IMBE, 
va ser enregistrat pel seu valor en llibres en el moment de la dissolució, incorporant 
1' ICUB en la seva comptabilitat tant el seu valor a cost d'adquisició com la seva 
amortització acumulada. 

b) Les inversions realitzades per 1' ICUB figuren valorades al seu cost d'adquisició, deduTda 
1' amortització acumulada i les perdues per deteriorament de valor. Les reparacions que 
no signifiquin una ampliació de la capacitat productiva o un allargament de la vida útil i les 
despeses de manteniment són carregades directament al compte de perdues i guanys. Els 
costos d' ampliació, modernització o millora que donen lloc a un augment de la durada del 
bé o a un increment de la seva capacitat productiva són capitalitzats coma més valor del 
bé. 

e) Les dotacions pera les amortitzacions es calculen a partir del moment en que els béns 
entren en funcionament d'acord amb el metode lineal, distribuint el cost deis béns entre 
els anys de vida útil estimada, segons el següent detall: 

• Immobilitzat intangible 
- Equips informcitics 
- Xarxes informcitiques 

• A ltre immobilitzat material 
- Mobiliari 
- Utillatge i altres instaHacions 
- Resta 

Anys de vida 
útil estimada 

4 
10 

6 
10 
8 

Pera la realització de la seva activitat I'Entitat utilitza actius no generadors de fluxos 
d'efectiu. Tal i com es descriu a I'Ordre EHA/733/2010 de 25 de mar~. per la qual 
s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en determinades 
circumstcincies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu són aquells que s' · 
amb l'objecte d'obtenir un beneficio rendiment economic, sinó per l'obt ~de fluxf.c~ 
economies socials que beneficiin a la col-lectivitat per mitjci del pot Cf) a. s i o ~ ' 
utilitat pública, a canvi d'un preu fixat directament o indirectament per d 'ó ~ 
Pública, com a conseqüencia del carcicter estrategic o d'utilitat pública d e e ~ 
d 1 ~ - • esenvo upa. ~ .0 

~ / ' 
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Al tancament de l'exercici, I'Entitat avalua el deteriorament de valor deis diferents 
actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor recuperable d'aquests actius, 
que es el major entre el seu valor raonable i el seu valor en ús, entenent coma _valor en 
ús el cost de reposició depreciat. Si el valor recuperable és inferior al valor net 
comptable es dotara la corresponent provisió per deteriorament de valor amb corree al 
compte de perdues i guanys. 

L'entitat ha agrupat tots els seus actius no generadors de fluxos d'efectiu en una Única 
unitat d'explotació. 

D 3.4 Arrendaments 

D 

Els lloguers es classifiquen com a lloguers financers sempre que de les condicions deis 
mateixos es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatarí substancialment els riscos i 
despeses inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. La resta deis 
arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius, els quals són objecte de 
comptabilització amb corree al compte de perdues i guanys en l'exercici en que es meriten. 

Al31 de desembre de 2017 i 2016 I'Entitat únicament té arrendaments operatius. 

3.5 Actius financers 

L'Entitat fixa la categoría deis seus actius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la 
Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat per a la qual aquestes inversions han 
estat adquirides. 

Es classifiquen com a corrents els actius financers amb venciment igual o inferior a un any, i 
com no corrents si el seu venciment és superior a un any. 

Els actius financers es donen de baixa en el balan~ de I'Entitat quan s'han extingit o s'han 
cedit la totalitat deis drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, 
essent necessari que s'hagin traspassat substancialment tots els riscos i beneficis inherents 
a la propietat de l'actiu. :-,\ORs 

'JQ o 
~ ~ 

¡-~~~~~ ~ oc( - r: o - :..., . ~ ~ o 
~ ~ ~~ :¡¡ 

- Jn 
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Els actius financers de I'Entitat es classifiquen en les següents categories: 

a) Préstecs i partides a cobrar 

Els préstecs i partides a cobrar es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, 
llevat que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon al preu de transacció. 

En posteriors valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos 
meritats en el compte de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes 
efectiu, amb excepció deis préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior a 
un any que es continuen valorant pel seu valor raonable. 

Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en quanties i venciments deis 
saldos deis comptes que estan classificats en la categoría de préstecs i partides a 
e obrar, I'Entitat, realitza la corresponent correcció del valor per deteri orament amb 
corree al compte de perdues i guanys de l'exercici en que el deteriorament s'ha posat 
de manifest. Les reversions de les perdues per deteriorament previament 
registrades, en cas de produir-se, es reconeixen en el compte de perdues i guanys de 
l'exercici en el qual el deteriorament s'ha eliminat o redu"it. 

Els deutors per operacions comercials i altres comptes a cobrar són objecte de 
correcció valorativa després d'analitzar cada cas de manera individualitzada. 

Els instruments financers que I'Entitat classifica en aquesta categoría són els 
següents: 

• Diposits i fiances lliurats a llarg termini: figuren registrats a 
l'epígraf d'inversions financeres a llarg termini, altres actius 
financers. Estan valorats pel seu valor nominal, ates que l'efecte de 
no actualització de fluxos d'efectiu no és significatiu. 

• Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als saldos 
deutors per vendes i prestacions de serveis. 

• Comptes a cobrar per operacions no comercials. S'inclouen saldos 
deutors amb empreses del grup i associades, personal, etc. 

~=:::::...... 
~(t0A.s 

b) Inversions en el patrimoni d' empreses del grup i associades 'f("v 0o1-

les inversions en etnpreses del grup i associades cotnprenen valo , ~-· · nl 
admesos a cotització, que es valoren a preu d'adquisició, excepte a lor~ 
recuperable és inferior. En aquest cas, es constitueixen les oport a:._ orreccion.t,

0 

.valoratives per deteriorament. S'entén coma valor recuperable el m import 
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entre el seu valor raonable menys els ~ostos de venda i el valor actual de fluxos 
d'efectiu derivats de la inversió. 

Llevat que hi hagi una millor evidencia del valor recuperable d'aquestes inversions, en 
l'estimació del deteriorament es pren en consideració 1' import del patrimoni net de 
la societat participada corregit perles plusvalues tacites a la data de valoració. 

Les correccions valoratives per deteriorament, i la seva reversió posterior, si escau, 
es registren en el compte de perdues i guanys. 

En la mesura que 1' ICUB prengui la decisió de vendre a curt termini les 
participacions d'alguna d'aquestes societats es reclassificara comptablement a 
l'epígraf d'actius no corrents mantinguts pera la venda. 

3.6 Existencies 

La gestió i explotació de les botiga del Museu d'Historia va ser adjudicada a la societat 
Companyia Central Llibreteria, S.L i posteriorment prorrogada. Les existencies comercials 
de la botiga van ser lliurades en diposit a la societat i no s'estima un valor significatiu 
d'aquestes. 

Les existencies de la botiga del Museu Picasso, gestionada per la societat Laietana de 
Llibreteria, S.L, no s'han considerat significatives. Van ser cedides sense contraprestació a 
favor de la fundació Museu Picasso de Barcelona, aprovada amb data 21 de setembre de 
2013 pel Consell Plenari i posada en funcionament 1' 1 de gener de 2014. · 

3.7 Passius financers 

L'Entitat fixa la categoría deis seus passius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptad es per la 
Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat pera la qual aquests passius han estat. 
formalitzats. 

Es classifiquen coma corrents els passius financers amb venciment igual o inferior a un any, 
i com no corrents si el seu venciment és superior a un any. 

L' ICUB classifica la totalitat deis seus passius financers en la cat 
partides a pagar. Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que lleva 
evidencia en contra, correspon al preu de transacció. 
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En posteriors valoracions es valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos 
meritats en el compte de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu, 
amb excepció deis debits i partides a pagar amb venciment no superior a un any que es 
continuaran valorant pel seu valor raonable quan l'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no sigui significatiu. 

Els instruments financers que 1' ICUB classifica en aquesta categoría són els següents: 

• Debits per operacions comercials corresponents als saldos creditors per 
prestacions de serveis. 

• Debits per operacions no comercials. S'inclouen, entre d'altres, creditors 
empreses del grup i associades, personal, etc. 

3.8 Impost sobre beneficis 

L' ICUB aplica el que disposa a l'article 34 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 1' 
Impost sobre Societats, en base al qual els Ens Públics Empresarials Locals disposaran d'una 
bonificació del 99% de la part de la quota íntegra de les rendes que procedeixin deis serveis 
compresos a l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Regim Local. 

La despesa per Impost sobre beneficis de l'exercici es calcula en funció del resultat de 
l'exercici abans d'impostos, augmentat o disminu"it, segons s'escaigui, per les diferencies 
permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable de 1' esmentat 
impost, i minorat perles bonificacions i deduccions en la quota. 

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és 1' import que, per aquest concepte, es 
merita en l'exercici i que compren tant la despesa (ingrés) per impost corrent com per 
impost diferit. 

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de perdues i 
guanys tenint en compte l'aplicació deis beneficis fiscals indicats anteriorment. No obs ant, 
es reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb partides que ~ 

directament en el patrimoni net. 

Els actius i passius per import corrent es valoraran per les quantitats que s' 
recuperar de les autoritats fiscals, d'acord ambla normativa vigent o aprova 
publicació a la data de tancament de l'exercici. 
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Els impostas diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les diferencies 
temporanies que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i els seus valors en 
!libres. 

No obstant aixo, si els impostas diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un 
passiu en una transacció diferent d'una combinació de negocis que en el moment de la 

1 transacció no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de 1' impost, no es 
reconeixen. L' impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius 
aprovats o a punt d' aprovar-se a la data del balan~ i que s'espera aplicar quan el 
corresponent actiu per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 

D 

Els actius per impostes diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable que es 
vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les diferencies 
temporanies, o bé existeixin pássius per impostes diferits, amb el límit d'aquests últims, 
comptabilitzats amb el mateix termini de reversió. 

3.9 Transferencies corrents i de capital 

a) Les activitats desenvolupades per 1' ICUB corresponen, fonamentalment, a la prestació 
de serveis públics en l'ambit competencia! de 1' AJUNTAMENT de Barcelona, mitjan~ant 
la gestió directa en virtut de l'article 85 de la Llei Reguladora de les Bases de Regim 
Local en el seu apartat e) Entitat pública Empresarial Local i el Reglament d'Obres, 
Reglament d' Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals). Pera la prestació deis 
serveis públics, en l'ambit de competencies de 1' AJUNTAMENT de Barcelona, 1' ICUB 
rep d'aquest, el finan~ament, el qual es reflecteix a l'epígraf d'Ingressos 
"Transferencies corrents de 1' AJUNT AMENT de Barcelona", del compte de perdues i 
guanys. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria, que es considera no reintegrable, esta 
fixada tenint en compte els suposits d'equilibri pressupostari prevista la Llei Reg!Jiadora 
de les Hisendes Locals. 

A aquests efectes, una transferencia es considera no reintegrable quan existeix un 
acord individualitzat de concessió i s'han complert totes les condicions establert a 
la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. ·,§>''0 Fis 0 

0~ ~ 
b) Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobil • . . al ~ 

s'imputen coma ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització deis qf.r . a ' 
actius o, en el seu · cas, quan es produeixi la venda, correcció ra .. & · 
deteriorament o baixa en balan~. ~ .0 
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e) Les transferencies corrents rebudes per 1' ICUB de 1' AJUNT AMENT de Barcelona que 
tenen per objecte el finan~ament d'actuacions i projectes desenvolupats per consorcis i 
entitats culturals, són comptabilitzades, en el moment que són aprovades, com a 
ingressos per transferencies corrents, i la seva aplicació coma despeses tanmateix per 
transferencies corrents. 

De la mateixa manera, les transferencies de capital rebudes també de 1' AJUNT AMENT 
de Barcelona que tenen la mateixa finalitat, són objecte de comptabilització en el 
compte de perdues i guanys com a ingressos per transferencies de capital i la seva 
aplicació coma despeses per transferencies de capital. 

Al tancament de cada exercici economic, les transferencies corrents i de capital que 
estan pendents d'aplicació es reflecteixen com a Periodificacions a curt termini en el 
passiu del balan~. En el suposit que no es materialitzin, poden ésser exigides pels ens que 
les van otorgar. 

d) D'altra. banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses espedfiques 
es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten 
les corresponents despeses. 

3.10 Provisions i contingencies 

L'Entitat reconeix comptablement una provisió per passiu contingent quan té una obligació 
present sorgida coma conseqüencia de successos passats, és probable que puguin produir-se 
per judicis patrimonials per a I'Entitat i 1' import es pot estimar de manera fiable. 

Les provisions es valoren d'acord amb la informació disponible, pel valor actual de la millar 
estimació possible de /' import necessari per canceHar o transferir a un tercer l'obligació, 
registrant els ajustaments per actualització de la provisió com una despesa financera 
atenent al meritament. 

D'altra banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com 
a conseqüencia de successos passats, la materialització de la qual esta condicionada que 
ocorri o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l'Entitat. Aquests 
passius contingents no són objecte de registre comptable, presentant-se detal1J,...:::t:~~ 

mateixos en la memoria, quan sigui necessari. tr-~Q\TOFis 0 
'o ~ 
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3.11 Ingressos i despeses 

Amb criteri general els ingressos i despeses s'enregistren atenent el principi de meritament 
i el de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment que són cobrats o 
pagats. 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, i 
representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el more ordinari 
de la seva activitat, deduint els descomptes, 1' impost sobre el valor afegit i altres impostes 
relacionats ambles vendes. 

Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen els següents 
requisits: 

•L' import deis ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 

• L'Entitat rep els beneficis o rendiments economics derivats de la transacció. 

• El grau de realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 

• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer 
fins a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

L'Entitat realitza serveis de taquillatge pera espectacles, exposicions i altres activitats que 
produeix, coprodueix o bé col·labora mitjan~ant convenís formalitzats amb altres societats 
amb interessos culturals. 

D En el desenvolupament de les festes propies de la Ciutat de Barcelona, s'obtenen ingressos 
per patrocinis publicitaris. 

D 

3.12 Medi ambient 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i 
millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l'exercici en que 
s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a conseqüencia d'actua · per 
minimitzar 1' impacte o la protecció i millora del medí ambient, es comptabilitzp_n:~iiW-Jf"MY"t~vo 

valor de l'immobilitzat (nota 17). ¡"'e 0\ 
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3.13 Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vinculades es comptabilitzen en el seu 
moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu fixat difereix del seu valor raonable, la 
diferencia es registra atenent a la realitat economica de l'operaci6. La valoraci6 posterior es 
realitza d'acord amb el prevista la normativa corresponent. 

4. Bins dtd patrimoni histOrie, artístic i cultural. 

El següent epígraf, que no ha presentat moviment durant l'exercici 2016, es composa deis 
o següents conceptes: 

D 

D 

!Detall 2017 2016 

Obres Picasso: 1.003.479,81 1.003.4 79,81 

·Diego Fita i Fita 73.980,59 73.980,59 
·Retrato de Jaqueline con cinta 205.522,61 205.522,61 
• Téte de fenme 530.162,23 530.162,23 
·Mujer y mño cerca de un velero 193.814,38 193.814,38 

Col./ecció Gabinet Salvador 50.000,00 50.000,00 

Al1res obres 108.552.47 108.552,47 

!TOTALCOST 1.162.032,281 1.162.032,281 

Les obres de Picasso a les que es fa referencia, adquirides per I'ICUB entre el període 1997 
i 2001, han estat sempre sota la custodia del Museu Picasso. En la constituci6 de la Fundaci6 
Museu Picasso de Barcelona, aquestes peces son incloses en l'annex de la Carta Fundacional 
de data 6 de mart; de 2013 que composa l'inventari del Museu, i continuen sota la seva 
custodia conjuntament amb la resta de la coHecci6. 

Durant l'exercici 2017, s'ha estat treballat amb I'AJUNTAMENT en l'acord per formalitzar 
adequadament aquesta adscripci6, que es materialitzara aquest proper exercici 2018. 

5. Immobilitzat intangible 

5 .1. Analisi del moviment 

El detall i moviments registrats pels comptes que integren l'epígraf de ~ttrigfii§! 
intangible durant els exercicis 2017 i 2016 es sintetitzen en el quad 
s'acompanya a continuaci6: 
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Apllcaclons 
Total 

lnformatlqucs 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2017 1.351.667,84 1.351.667,84 
Al~ 424.027,60 424.027,60 
Regu lari tzacions (-) 76.940,26 (-) 76.940,26 
Baixes 

Saldo a 31.12.2017 1.698.755,18 1.698.755,18 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2017 (-) 898.111,49 (-) 898.111,49 
Dotació a l'amor1ització de l'exercici (-) 233.169,41 (-) 233.169,41 
Baixes 

Saldo a 31.12.2017 (-) 1.131.280,90 (-) 1.131.280,90 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2017 567.474,28 567.474,28 

Apllcaclons 
Total 

lnformatlques 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2016 1.307.293,78 1.307.293,78 
Al~ 183.689,30 183.689,30 
Regularitzacions (-) 139.315,24 (-) 139.315,24 
Baixes 

Saldo a 31.12.2016 1.351.667,84 1.351.667,84 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA· 

Saldo a 1.1.2016 ( -) 655.'793,13 (-) 655.793,13 
Dotació a l'amortització de l'exercici (-) 242.318,36 (-) 242.318,36 
Baixes 

Saldo a 31.12.2016 (-) 898.111,49 (-) 898.111,49 

VALOR NET C:OMPTABLE A 31.12.2016 4!53.556,35 453.556,35 

Durant l'exerdci 2016, s'ha regularitzat el valor comptable deis immobilitzats 
2014 i 2015, que per error, inclo'len l'import de l'iva. Atesa la importanci 
regularitzat tot !'impacte en 1' exercici 2016. 
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5.2 Com addicions de l'exercici 2017 es destaca una nova eina web d'inventari d'excavacions 
pel Servei d'Arqueologia, un recurs digital basat en les rúbriques de Bruniquer pera I'Arxiu 
Historie, un nou web pel Festival de Dansa i la renovació de l'aplicació per a mobils de 
"Barcino 3D". 

Com addicions de l'exercici 2016 es destaca un recurs digital i 3D per al Reial Monestir de 
Pedralbes, l'aplicació per mobil "PuntsdeLLibre" i un aplicatiu per els indicadors de les 
fabriques de creació. 

5.3 Les aplicacions informatiques totalment amortitzades i en ús a 31.12.2017, suposen un 
total de 615.475,94 euros (405.250,09 euros a 31.12.2016) 

6. Immobilitzat material. 

6 .1. Analisi del moviment 

El detall i moviments registrats pels comptes que integren l'epígraf de l'immobilitzat 
material durant els exercicis 2017 i 2016 es sintetitzen en els quadres resum que 
s'acompanyen a continuació: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2017 

Allu 

Regularit:zacions 

Babees 

Saldo a 31 .12.2017 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2017 

Ootació a l'amortit:zació de l'exercici 

Babees 

Saldo a 31.12.2017 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2017 

Instal.loc:lons Altr&s AltN 

t&cnlqucs 1 lnstal·laclons. lmmobllitzat Total 

maquinGrla utlllatge 1 moblllarl matvlal 

689.869,70 
135.601,89 

(-) 26.653,13 

798.818,46 

(-) 596.068,72 
(-) 27.913,60 

340.729,83 
58.604,52 

(-) 10.630,60 

388.703,75 

1.189.812,57 
90.n2,48 

(·) 16.366,49 

1.264.218,56 

2.220.412,10 
284.978,89 

(·) 53.650,22 

2.451.740,77 

(-) 301.932,00 (· ) 845.054,67 (-) 1.743.055,39 
(-) 13.436,30 (-) 123.556,22 (-) 164.906,12 

(-) 623.982,32 (-) 315.368,30 (-) 968.61_~,89 

174.836,14 73.335,45 295.607,67 
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COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1 .2016 

Aliu 

Regulari tzacion! 

Bail<es 

Saldo a 31.12.2016 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Sllldo o 1.1 .2016 

bo1aci6 a l'arnortització de l'exercicí 

Baixes 

Saldo a 31.12.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2016 

Instal.lacfons 

tic:nlqucs 1 

maqulnGrla 

644.840,91 
62.305,00 

( -) 17.276,21 

689.869,70 

(-) 568.965,33 
(-) 27.103,39 

(-) 596.068,72 

93.800,98 

Al tres Alirc 

lnstal·lacfons, lnunobllltzat Total 

utfllatgc 1 moblllarl material 

311.496,68 1.085.460,37 2.041.797,96 
35.372,11 205.758,41 303.435,52 

(-) 6.138,96 (-) 101.406,21 (-) 124.821,38 

340,729,83 1.189.812,57 2.220.412,10 

(-) 289.314,75 {·) 729.306,74 (·) 1.587.586,82 
(-) 12.617,25 {-) 115.747,93 (·) 155.468,57 

(-) 301.932,00 (·) 845.054,67 {·) 1.743.055,39 

38.797,83 344.757,90 4n.356,7t 

Durant l'exercici 2016, tal i com s'ha explicat en l'immobilitzat intangible, s'ha regularitzat 
el valor comptable deis immobilitzats deis exercicis 2014 i 2015, que per error, inclo'ien 
l'import de l'iva. Atesa la importancia relativa, s'ha regularit:tat tot !'impacte en 1' exercici 
2016. 

6.2. Com addicions més importants de 1' exercici 2017 destaca una nova cabina de discos 
d'emmagatzematge informatic pels servidors de xarxa de La Virreina Centre de 1' Imatge, el 
subministrament de dues plataformes elevadores i de focus per la sala d'exposicions 
temporals del Museu de les Cultures del Món. 

Les addicions de l'exercici 2016 corresponen principalment a la compra d'equips informatics, 
D impressores i renovació de portatils, a la construcció de vitrines pel Museu Etnologic de 

Barcelona, ampliació de la xarxa de Wifi a Fabra i Coats i el Museu Disseny Hub de 
Barcelona i equips audiovisuals del Born Centre de Cultura i Memoria. 

D 
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6.3. L' import deis elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats en ús a 
31.12.2017 i 31.12.2016, és el següent: 

InsroHacions tecniques 
invoobilitzat tmterial 

altre 
2017 2016 

1.112.089,56 1.051.248,86 
1.112.089,!56 1.0!51.248,86 

6.4. És política de I'Entitat contractar totes les polisses d'assegurances que s'estimen 
necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements 
d'immobilitzat. 

7. Actius financers. 

7.1. El valor en !libres de cadascuna de les categories d'actius financers es mostra a 
continuació: 

Categoría 

Inversions en empreses del grup i 
associades 

Préstecs i partides a cobrar 

Ca oria 

Inversions en e"'flreses del grup i 
associades 

Préstecs i partides a cobrar 

ACTIUS FINANCERS A UARG TERMINI 2017 

INSTRUMENTS 

DE CREDITS I AL lRES TOTAL 

PATRIMONI 

99.609,66 99.609,66 

7.520,00 7.520,00 

99.609,66 7.520,00 107.129,66 

ACTIUS FINANCERS A UARG TERMINI 2016 

INSTRUMENTS 

DE CREDITS I AL lRES TOTAL 

PATRIMONI 

105.613,56 

7.520,00 

105.613,56 7.520,00 
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ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 2017 

INSTRUMENTS 

DE CREDITS I AL TRES TOTAL 

Categoría PATRIMONI 

Préstecs i partides a cobrar 32.304.062,21 32.304.062,21 

32.304.062,21 32.304.062,21 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 2016 

INSTRUMENTS 

DE CREDITS I AL TRES TOTAL 

Categoría PATRIMONI 

Préstecs i partides a cobrar 25.235.732,70 25.235.732,70 

25.235.732,70 25.235.732,70 

7.2. Actius financers a llarg termini 

Les partides que compasen els actius financers {credits i altres ) a llarg termini no tenen un 
venciment definit, motiu pel qual no han sigut objecte d' actualització. 

7.3. Inversions en empreses del grup i associades a llarg i curt termini 

Instruments de patrimoni 

a) La informació relativa a les participacions en empreses del grup i associades 
es detalla a continuació: 

Grau de 
Partici ció Domicili 

Barcelona Empren SCR, SA 1,98'1a Gran Vio de les Corts Catalanes n° 635 

La societat participada per 1' ICUB no cotitza en borsa. 
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Amb data 9 d'agost de 2017 s'eleva a públic J'acord de reducció de capital de 21 de juliol 
de 2017 de la Junta general ordinaria i universal de la societat Barcelona empren, SCR 
a la xifra de 4.121.126,48 euros ~mb la finalitat de compensar perdues i restablir 
l'equilibri patrimonial de la companyia sense reemborsament ni restitució de l'aportació i 
una disminució de 303.206,48 euros amb devolució d'aportacions, quedant un capital 
social de 3.817.290,00 euros. L'aportació retornada a 1' ICUB ha estat de 6.003,00 euros. 

Amb data 6 de setembre de ~016 s'eleva a públic l'acord de reducció de capital de 22 de 
juny de 2016 de la Junta general ordinaria i universal de la societat Barcelona empren, 
SCR a la xifra de 5.806.420,00 euros amb la finalitat de compensar perdues i restablir 
l'equilibri patrimonial de la companyia, sense reemborsament ni restitució de l'aportació i 
una disminució de 500.147,52 euros amb devolució d'aportacions, quedant un capital 
social de 5.306.272,48 euros. L'aportació retornada a I'ICUB ha estat de 9.903,60 
euros. 

b) · Les dades comptables de la societat participada són les següents (dades del 
2017 provisionals): 

Resultotde 
l'vcercici Valor 

Altres portides co~toble 

del potrimoni Resultot exercicis Resultot 31/1212017 nd 
2017 Copita! nd anteriors d 'explotaci6 de provisions 

Barcelona E~ren SCR, S.A. 3.617.920,00 1.422.630,72 (-) 1.165.304,00 (-) 124.356,65 99.609,66 

Resultotde 
l'exercici Valor 

Altres partides camptoble 
del patrimoni Resultot exercicis Resultat 31/12/2016 net 

2016 Capital nd anteriors d'explotaci6 de provisions 

Barcelona E~ren SCR, S.A. 5.306.272,46 627.154,83 (-) 1.290.417,00 105.113,00 105.613,56 

La participació de I'ICUB en Barcelona Empren, SCR esta íntegrament finan~ada amb una 
subvenció de capital rebuda en el seu dia (veure al respecte Nota 10). 

Durant els exercici 2017 i 2016 no hi hagut cap variació de la provisió per 
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e) El moviment presentat en els exercicis 2017 i 2016 ha estat el següent: 

Cost activat 

Correcions per deterioratnent 

de valor 

Cost activat 

Correcions per deterioratnent 

de valor 

Saldo a 01.01.2017 

236.732,40 

(-) 131.118,84 

105.613,56 

Saldo a 01.01.2016 

246.636,00 

(-) 131.118,84 

115.517,16 

7.4. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Baixes Saldo a 31.12.2017 

(-) 6.003,90 230.728,50 

(-) 131.118,84 

(-) 6 .003,90 99.609,66 

Baixes Saldo a 31.12.2016 

(-) 9.903,60 236.732,40 

(-) 131.118,84 

(-) 9.903,60 105.613,56 

El deutors comercials i altres comptes a cobrar és traben classificats a la categoría de 
préstecs i comptes a cobrar essertt el seu detall el següent: 

Clien1s per vendes i prestacions de serveis 

Clien1s el1lJreses del grup i associades (note 16) 
Personal 

Total 
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1.643.808,58 

30.647.983,73 

12.269,90 
3_2.304.062,21 

2016 

1.635.272,94 

23.590.989,84 
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L'epígraf de "Ciients per vendes i prestacions de serveis" presenta el següent detall: 

2017 2016 

Clients per vendes i prestacions de serveis, Empreses del Grup 

i ossociades 

Ajuntament de Barcelona 30.366.590,75 23.455.993,84 

Barcelona de serveis Municipals, S .A. 278.800,78 134.769,00 

Basa Barc_elona Activa, S .A. 2.365,20 -
Institut Muncipal Pares i Jardins 227,00 227,00 

Total (Nota 16) 
\ 

30.647.983,73 23.590.989,84 

Clients per vendes 1 pr~aclons de serveis, Parts Vinculada 

Fundació Barcelona Culturó 670.855,62 581.007,86 

Fundació Museu Picasso de Barcelona 145.356,46 91.558,75 

Consorci Museu Ciencies Naturals de Barcelona 63.826,48 41.825,87 

Consorci Museu d ' Art Contemporani de Barcelona - 9,50 

Consorci de Biblioteques de Barcelona 3.942,23 3.175,59 

Consorci de 1' Auditori i de 1' Orquestra - 101.584,47 
Consorci del Mercat de les Flors 1 Centre de les Arts en moviment 44.054,69 18.908,10 

Total (Nota 16) 928.035,48 838.070,14 

Sociedad anónima DAMM 70.800,00 70.800,00 
Oficina Suporta la Iniciativa 400.000,00 250.000,00 

Faso! Management, S.L 58.756,42 58.756,42 
Muntaner 213, S.L. 8.188,08 26.904,19 
Aguas de Solan de Cabras, S.A. 18.150,00 36.300,00 
Bitó Produccions, S.L - 48.426,55 
Ubica Servicios de Localizacion, S.L. - 20.570,00 

Bestiari, S.C.P. 8.093,10 8.268,40 
Misogines, S.A. 12.700,44 -
Altres deutors 406.389,99 544.482,17 
Deterloraments -267.304,93 -267.304,93 

TOTAL 32.291.792,31 25.226.262,78 

Els moviments de l'exercici deis comptes correctors representatius de les perdues per 
) deteriorament deis clients per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació: 

Saldo inicial 

Corree ció valorativa per deteriorament de 1' exercici 

Excés de provisió 

TOTAL 

L'excés de provisió de 1' exercici 2016, correspon al 
t ercers. 
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8. Inversions gestionades per compte da/tres ens. 

El present epígraf recullles inversions en projectes realitzats per 1• ICUB per encorree de 
1' AJUNTAMENT de Barcelona segons decret d'alcaldia de data 30 de gener de 2012, les 
quals han estat lliurades a 1' AJUNTAMENT de Barcelona durant l'exercici. El moviment, net 
d' IVA, presentat ha estat el següent: 

2017 2016 
Saldo a 1 de gener - -
Augments 2. 407.809,48 1.391.669,29 
Lliurament d'obres finalifzades 2.407.809,48 1.391.669,29 

lSaldo a 31 de desembre -1 -1 

Els projectes realitzats han estat finan~ats mitjan~ant transferencies de 1' AJUNTAMENT 
de BARCELONA per import de 1.252.836,52 euros en el 2017 i 720.246,30 en el 2016 
(veure nota 10). 

I finan~ats pel propi ICUB, per valor de 1.154.972,96 euros en l'exercici 2017 i 671.422,99 
euros en l'exercici 2016 (veure nota 15.3). 

Les factures i certificacions d'obra finan~ades per I'ICUB s'han imputat coma despeses de 
) 1' exercici. 

9. Periodificacions a curt termini d'actiu corrent. 

[) El saldo d' aquest epígraf a 31 de desembre de 2017 2016, és respectivament de 
1.784.146,54 euros i 995.996,66 euros. 
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IDetoll 2017 

Dani Mottleó, el gafe i la revolució 

Camille Orny i Magda Voz, Artengo 2000 
Adolf Loos. Espais Privats 
Puig i Casafalch vist per Ramon Manent 

El disseny grcific: estudies o dissenyes? (1980-2003) 
Ifni. La mili africano deis catolons 

El Port Fronc i la fabrica de Barcelona. HistOrio i reptes de la Zona Franca 
Imatges per creure. CatOiics i protestots o Europa i Barcelona segles XVI-XVIII. 

La ferido d'Hipercor. Barcelona 1987 
Barcelona. La ciutat medieval ( 1249-1516) 
L' Arxiu HistOrie de la ciutot de Barcelona. Cent anys al servei del patrimoni, lo recerca i la cul1ura 

Darius Koehli . Inside Poblenou 
Carmen Gorcía de Ferrando (títol provisional) 

Maquines de Viure 

Jorge Ribalto. Súbitament. Escenes de la reform:~ de la plo~a de la Garduña 2005-2017 
Barcelona, vista del Besos. Patrick Faigenbaum i Joan Roca 
Yves B.!lorgey. Ruedes Pyrénées 

Max de Esteban. 20 RED LIGHTS 

Les dones tombé seuen. Mobles i espais femenins deis segle XVI i XVII al Monestir de Pedralbes 

"Charlotte Salomon", despeses previes idoneitot espois espositius 

Montserrat Roig, 19n. MemOria i utopía 

Cavalcada 2018 
Activitots del Nodol a Pla(;a Cotalunyo 

Rehabilitoció Palau Firal M0 Eugenia 

!Total 

Import 

10.700,00 
4.100,00 

120.103,58 
11.878,23 
16.231,22 

159.199,53 
99.971,17 

21.885,83 
133.868,68 

19.550,00 
10.098,27 
31.425,92 
4.000,00 

18.248,70 
5.001,00 

36.358,27 
10.429,21 

13.348,51 

82.379,08 

25.573,84 

259.447,18 
94.399,87 
95.948,44 

500.000,00 

lt.784.146,54l 

En l'exercici 2017 s'ha signat un conveni de coHaboració amb la fira de Barcelona per la 
rehabilitació del Palau Firal de M a Eugenica on 1' ICUB finam;a les obres i canvi la Fira cedeix 
l'ús d'aquest espai. 
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1 Detall 2016 

Exposició fo1ografica de Sor Isaura-ACNUR 
D'obro. Ceramica aplicada a l'arquitecfuro 

Primers pagesos de Barcelona 

El procés de Montju"ic 

Expo Muntatge Weapons Castell 

1792-2009:una empresa periodística 
Huellas. Humberto Rivas 

Je vous offre les oiseaux- Us ofereixo els ocells 

La dissidencia nostnlgica/Joana Hurtado 
Cohabitar entre-

"Dones silenciades. Elllegat de sor Eularia Anzizu" 

IKUNDE, metropoli colonial 

Irmtges per Creure 

Les cares de Borcelones 
Centenari AHCB 

"Espais i mobles d 'ús femení11 (títol povisional) 

Adolf Loos. Ornatnent i crim 
Exposició : Del món al nuseu 

Ale.xonder Kluge. Jardins de Cooperació 

Copi . L' hora deis mons1res 

Plataforrm Documental Social Participatiu 

Plataforrm Labora1ori d' Aprenentatge Cotrunitari 
Plataforrm Topografies de la Discrepancia Urbana 

Platafortro Potrimoniolització de la Culfura Visual 

Investigació projecte Els Espectres 
Invetigació projecte pedro Costo 

Investigació Apología/ An1ologia 

Investigació Deshcer Barcelona 

Exposició Faigenbaum 

Exposició Fo1ogrofio Cotalunya 

Activitats de nadal a Pla~a Catalunyo 
Cavalcoda 2017 

!Total 
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I~ort 

105,26 

74.991,46 
36.911,16 

22.152,40 

47.862,10 

3.587,41 

9.861,00 
32.394,51 

7.125,00 

85.495,07 
141.563,47 

75.948,98 

52.598,58 

50.071,32 
31.828,24 

16.745,19 

3.438,95 

162,62 
63.664,50 

51.831,08 

12,36 

4.318,82 

4.942,90 
16.537,65 

4.099,10 

1.817,49 

701,07 
1.817,49 

4.992,75 

3.025,00 

94.268,87 
51.124,85 

995.996,661 
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1 O. Subvencions, donacions i 1/egats rebuts. 

Els moviments registrats per els exercicis 2017 i 2016 en aquest epígrafes resumeixen tot 
seguit (nets de l'efecte impositiu): 

Detall 
Altes 

Sulwenció de capitallnversions Ajuntammt 

de Barcelona. ( Nato 8) - 1.252.836,52 

Sulwenció de capital Bcn Ell'flrhl. SCR S.A ( Nota 7) 105.613,56 -
Tronsfuhlcia de capital Generolitot 26.957,90 -

Boixes Traspossas 

(-) 1.252.836,52 . 
- (-) 6.003,90 

- . 

Saldo final 

2017 

-
99.609,66 

26.957,90 

!Total 132.571,461 1.252.836,521 (-) 1.252.836,521 (-) 6.003,901 126.567,561 

Detall 
Altes 

Sulwenció de capital inversions Ajuntammt 

de Barcelona. ( Noto 8) - 720.246,30 

Sulwencló de capital Bcn Ell'flren, SCR S.A (Nota 7) 13!5.362,16 -
Tronsfuhlcia de capital Generalitat 26.734,28 -

Bobees 

(· ) 720.246,30 

-
-

Traspassos 

-
(-) 29.748,60 

223,62 

Saldo final 

2016 

-
105.613,56 

26.957.90 

!Total 162.096,441 720.246,301 (-) 720.246,301 223,621 132.571,461 
" 

11. Provisions i contingencies 

11. 1 Provisions a llarg termini 

El moviment presentat durant els exercicis 2017 i 2016 per aquest epígraf es detalla a 
continuació: 

Saldo inicial 

Traspasa curt termini 

Disminucions 

Augments 

Saldo final 

Import 2017 Import 2016 

24.526,61 442.808,84 

- (-) 437.138,84 
41.215,54 18.856,61 
65.742,15 24.526,61 

La disminució de l'exercici 2016 correspon a l'abonament autoritzat per Decr 
17 de desembre de 2015 de la paga extraordinoria corresponent al desemb 
2012 que va estar suprimida per l'artlcle 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, ' 
de mesures pera garantir 1' estabilitat pressupostaria i de foment de la comp 

39 



D 

D 

Ajuntament 
de Barcelona 

11.2 Provisions a curt termini 

El moviment presentat durant els exercicis 2017 i 2016 per aquest epígraf es detalla a 
continuació: 

2017 2016 
PROVISIÓ CURT PROVISIÓ CURT 

CATEGORIA TERMINI TERMINI 

Altres provisions 119.080,59 119.080,59 

La Inspecció de Treball i de Seguretat social ha obert un expedient de control laboral i de 
Seguretat social en relació a 5 persones que prestaven serveis com a treballadors autonoms 
al Museu Etnologic de Barcelona-Museu Cultures del Món. Com a previsió d'una possible 
contingencia, s'ha dotat una provisió en base els terminis treballats per aquests 
professionals. Així mateix, 3 de les persones implicades van presentar demanda 
d'acomiadament. El Jutjat Social número 28 de Barcelona va dictar sentencia en data 18 de 
setembre de 2017, admetent la competencia de la jurisdicció social i declarant 
acomiadament improcedent. 

El 4 de desembre de 2017 es va presentar recurs de suplicació contra la sentencia n° 
332/2017 dictada pel Tribunal del social numero 28 de Barcelona en data 18 de setembre de 
2017, davant del mateix jutjat, per tal que es remetessin les actuacions a la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i es demanés la revocació de la sentencia 
d'instancia i la declaració d' incompetencia de la jurisdicció social. 

12. Possius finoncers 

12.1 Categories de passius financers 

) El valor en llibres de cadascuna de las categories de passius financers es detalla en el 
quadre següent: 

CATEGORIA 

D 
Debits i co"lltes a pagar 

D 

2017 
PASSIUS FINANCERS 

A CURT TERMINI 

28.870.096,61 

40 

2016 

A CURT TERMINI 

22.906.350.73 
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12.2 Passius financers a curt termini 

En data 26 d'octubre de 2009 el Ministeri de Ciencia i Innovació otorga una subvenció a 
I'ICUB per import de 242.000 euros, deis quals 121.000 euros tenen la consideració de 
reintegrables (en l'exercici 2016) per al desenvolupament del projecte "La señalización de 
buenos genes, buenas habilidades y personalidad". 

El reintegrament pero no era amortitzable pel beneficiari sinó a corree del Fondo Europeo 
de Desarrollo regional (FEDER). En l'exercici 2017, un cop justif!cada la subvenció, s 'ha 
reconegut l'ingrés per l'import, que aquest fons va finan~ar. 

L'epígraf "proveidors" presenta el següent detall: 

]Detall 2017 2016 

Proveidors, Empresa del GNp i associades 

Ajun1ament de Barcelona 15.206,80 22.316,34 
Barcelona Serveis Municipals, S.A. 631,40 613,03 
Infortn:lciÓ i Comunicació de Barcelona, S .A. SPM - 121,00 
Districlitn:l, S.A. - 32.094,50 

To1al (no1a 16) 15.838,20 55.144,87 
Proveidors, Parts vinculada 

Fundació Museu Picasso de Barcelona 553.341,76 590.818,84 
Fundació Barcelona Cul1ura - 30.000,00 
Consorci Museu Ciencies Na1urals de Barcelona 1.513.837,20 974.725,13 
Consorci Museu d ' Art Conte~orani de Barcelona 1.361.087,40 1.005.424,40 
Consorci de I'Auditori i I'Orquestra 1.242.230,75 1.622.894,46 
Consorci de Biblioteques de Barcelona 1.143.046,08 466.308,71 
Consorci del Mercat de les Flors /Centre de les Arts en tnoviment 1.181.728,45 4n.934,96 

Total (nota 16) 6.995.271,64 5.168.106,50 

Provéidors 20.722.598,07 16.473.462,44 

To1al 20.722.598,07 16.473.462,44 

!TOTAL 27.733.707,91! 21.696.713,81! 

4l 



D 

D 

Ajuntament 
de Barcelona 

12.3 Informació sobre el període mitja de pagament a prove''idors. Disposició addicional 
tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol" 

2017 2016 

Di es Di es 

Període mig de pagament a proveidors 29,85 27,90 

Rati de les operacions pagades (-) 0,15 (-) 2,10 

Rati de les operacions pendents de pagament (-) 18,90 (-) 19,79 

Ilf4lort ( Euros) I"'4'ort ( Euros) 

To1ol pagaments realitzats 47.592.776,92 41.284.236,09 

To1ol pagaments pendents 7.527.652,65 4.828.771,73 

L'import que es mostra coma total pagaments pendents correspon únicament a les factures 
rebudes fins el 31 de desembre de 2017 no pagades en aquesta data. 

13. Administracions públiques. 

13.1 La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de desembre de 2017 i 
2016 és la següent: 

Detall 

CORRENT 

Hiscnda pública 

l"llost sobre el V al or Afegi t. quota 

c:orrcsponent ol 111!5 de desadrc 

lf1110st sobre lo Renda de les Persones Flsiqucs 

corrcsponent o les rctcncions prac:tic:ades cilront 

el 111!5 de desenb'c 

Devolució de IRPF pcndent de 1' cxcrc:ic:i 2011 

Ac:tlu pcr i"ll05t clll'rcnt 

Orgonísiii!S de la segurctot Soc:iol. 

C11ti tmcions sociols de deserri:lre 

Altrcs credits/ dcutcs amb les Administroc:ions públiqucs 

TOTALS 

SALDOS 2017 

Dcutars Ooeditlll's 

590.431.75 

46B,l80,06 

3.094,96 

419,37 

29.272.05 388619,09 

623.218,J3_ 856.799,15 

623.218,13 856.799. 15 

42 

SALDOS 2016 

DcutDrs Ooeditars 

872.881,65 

457.080,46 

3 094.96 

L030,26 

12.459,49 340.113.13 

888.436,10 

888.<436,1 
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13.2 Impost sobre el Valor Afegit 

L' ICUB esta exempt de repercutir 1' Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en el preu de les 
entrades que posa a la venda i, per tant, no es pot deduir la totalitat de 1' IVA que suporta. 
L' ICUB esta acollit a la regla de la prorrata especial, que basicament consisteix en els 
següents punts: 

a) En les operacions d'adquisicions de béns i serveis destinats en la seva totalitat a la 
realització d'operacions i obtenció d'ingressos que es facturen amb IVA (ésa dir, venda 
al detall d'articles i publicacions a les botigues deis museus municipals, promoció 
d'espectacles i actes culturals per mitja de publicitat, intercanvi i esponsorització, i 
ingressos rebuts per al finan~ament d'inversions realitzades per compte de 1' 
AJUNTAMENT de Barcelona), és dedú1ble el100% de les quotes d' IVA suportat. 

b) En les activitats museístiques i l'organització d'espectacles, per a les quals hi ha una 
contraprestació tributaria o estan exempts d' IVA respectivament, no és dedu.•ble 1' IVA 
suportat. 

En les adquisicions que en part es destinen a realitzar i produir operacions que es facturen 
amb IVA, i en parta operacions que no es facturen amb IVA, les quotes d' IVA suportat són 
dedu"•bles en un percentatge que en el cas de 1' ICUB pera l'exercici 2017 i 2016 ha estat 
del90% per ambdós exercicis. 

En aquest sentit cal indicar que, amb la nova redacció de la Llei de 1' IVA com a conseqüencia 
de la sentencia de 6 d'octubre de 2005 del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, no s'han indos en el calcul de la prorrata les subvencions rebudes. 

D En els exercicis 2017 ·i 2016, 1' ICUB ha aplicat una segona prorrata calculant la proporció 
que representen les operacions subjectes sobre el total d'operacions per poder aplicar una 
deducció proporcional sobre I'IVA d'aquelles despeses que siguin comuns tant a operacions 
~ubjectes com a no subjectes. Aquesta proporció es correspon amb la proporció que 
representen els ingressos subjectes, exempts i no exempts, respecte del total d'ingressos 
de I'ICUB. Per a l'exercici 2017 el percentatge ha estat del 4,34% (3,82cro per a l'exercici 
2016). 

A 21 de julio! de 2017 es va rebre requeriment de comprovació limitada de la líAfí(Q~~~ 
I'IVA pera l'exercici 2016, actuació que va ser finalitzada sense cap regular· JÓ en d~ 

28 de novembre de 2017. ~... . ~ . 

A data 8 d'abril de 2016 es va rebre una comunicació d'inici d'actuacions ~e ·· · · ·· · i §i 
investigació amb carckter parcial per la liquidació d'IVA de l'exercici 201 ~e cMJDal es0(/J 
firma acta de conformitat, sense cap regularització, a 24 de mar~ de 2017. ~ .r:.. 
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13.3 Impost sobre beneficis 

La conciliació de 1' import net d'ingressos i despeses de l'exercici amb la base imposable de 1' 
Impost sobre beneficis és la següent: 

Col11lte de perdues 
i guanys 2017 

Re.sultat col'11ltable abons de 206.716,93 

l'i~st solre beneficis 
Diferencies perrmnents 101,28 

Diferencies teJlliOronies 

- AnYJrtització con..,table.. Umit 70'Yo 

- Altres conceptes -19.698,36 

Base il11'0sable exercici 187.119,85 

Quota ínt~ra 46.n9,96 25% 

Bonificació 99% -46.312,16 

Quota íntegra ajustada 467,80 

DedJccions 

Quota líquida 467,80 

Retencions i pagarnents 
O COifllte 887,17 

Quota a pagar (a tornar) -419,37 

A la data de tancament existeixen deduccions pendents d'aplicar per import de euros 
14.199,51 euros (14.316,46 euros al tancament de l'exercici 2016). 
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13.4 Tributs susceptibles d'inspecció 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos i de cotitzacions a la 
Seguretat Social no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per 
les autoritats fiscals o laborals, o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

L' ICUB té oberts a inspecció tots els exercicis no prescrits pels tributs i cotitzacions 
socials que li són d'aplicació. En opinió deis administradors de I'Entitat no s'espera que es 
meritin passius addicionals als provisionats a 31 de desembre de 2017. 

14. Periodificacions a curt termini de passiu corrent. 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2017 i 2016 es composa deis conceptes i 
imports següents: 

Subvencions rebudes pendents d 'aplicació: 

Ajun1ament de Barcelona 

Cen1res Civics 

Carnestoltes 

Joan Brossa.Espai la Seca 

Rehabili1ació Palau Ma Eugenia 

Projecte Xarxa de Cures 

Oficina tecnica Arnau 

A11'4'l iació Fabra i Coats 

Al1res 

I~ort2017 

2.774.312,00 

139.800,00 

2.500.000,00 

15.000,00 

30.000,00 

89.512,00 

171.086,43 

2.945.398,431 

Import 2016 

1.381.054,45 
881.054,45 

200.000,00 

300.000,00 

48.119,43 

1.429.173,881 

En el 2017 s'ha rebut finan~ament afectat de I'AJUNTAMENT per a la rehabilitació del 
Palau de Victoria Eugenia (Palau Firal numero 7), pera la oficina tecnica de 1' Arnau, per la 
xarxa de cures i per a l'ampliació de la Fabra i Coats. 
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15. Ingressos i despeses 

15.1 Despeses de personal. 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys de l'exercici 2017 
i 2016 presenta la composició següent: · 

1 Detall 

Sous i Solaris 
Seguretat social a corree de !'empresa 
Altres desl)eses socials 

!Total 

Import 2017 

15.137.733,54 . 
3.977.236,50 ' 

1 

77.650,48 . 

Import - 2016 ] 

16.692.657,99 
4.152.408,00 

104.496,74 . 

19.192.620,52 1 2o949.562,73 l 

L'import de l'exercici 2016 incorpora tant l'increment salarial de 1'1% coma conseqüencia de 
la STSJC 632/2013 de 28 de maig i les resolucions judicials dictades en execució. com 
l'abonament de 1'1% deis anys 2007 i 2008, consolidat fins l'actualitat, tant del personal en 
actiu el 2016 com per aquells a qui els hi correspon l'abonament per aquests conceptes. 

La plantilla mitjana de 1' ICUB durant els exercicis 2017 i 2016 ha estat de 375,24 i 356,72 
treballadors re5pectivament, distribuits segons el següent detall: 

l!le!all 
Notrbre de Notrbre de 

1reballadors treballadors 
2017 2016 

Al1res correes 9,29 7,40 
Funcionaris 270,10 254,72 
Laborals indefinits 60,80 63,24 
Laborals te~orals 35,05 31,36 

ITo1nl 375,241 356,721 
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La plantilla mitjana a 31 de desembre de 2017 de persones contractades amb una 
discapacitat major o superior al 33i'o distribuida per sexes és de 12,42 treballadors 
distribuYts amb 2,42 homes i 10 dones. 

D'altra banda, la plantilla de personal a 31/12/2017 i 31/12/2016 distribuTda per sexes, és la 
següent: 

loetoll 

Direcció 

Tecnics superiors 

Tecnics mitjos 

Tecnis administra1ius i auxiliars 
Auxiliars 

Subalterns 

!Total 

Homes 

2017 

Dones 

6 
78 
24 
23 
19 

1 

151 

2016 

Homes Dones 

4 5 3 
82 65 73 
51 22 52 
47 23 48 
38 19 34 

7 1 7 

135 

La distribució per sexes deis membres del Consell d' Administració és de 10 homes i 5 dones. 

Les despeses satisfetes per I'Entitat en concepte de retribucions i altres conceptes al 
personal d'alta direcció és com segueix: 

2017 2016 
I~ort Import 

IGerent 86.581,04 37.843,94 
:Personal direcció 564.859,82 516.405,43 

ITo1al 651.440,861 554.249,371 

En la retribució bruta del personal de direcció pera J'exercici 2016, s' inclou la recuperació 
de la paga extra de l'exercici 2012. Pera l'exercici 2016, addicionalment s'inclou l'abonament 
de 1'1% deis anys 2007 i 2008, consolidat fins l'actualitat, tant del personal en 16 
com per aquells a qui els hi correspon l'abonament per aquest conceptes. ~'O' 0o"'t: 
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15.2 Altres despeses d' explotació. 

L'epígraf de Serveis exteriors presenta el següent detall: 

IDeiall Import 2017 

Arrendamen1s 2.491.520,47 
Drets d 'autor i reproducció 151.224,86 
Reparacions i conservació 3.725.205,12 
Serveis professionals independents 10.057.429,97 
Transpor1s 790.918,31 
Primes d'assegurances 96.059,36 
Serveis bancaris i similars 21.151,16 
Publiciiat, propaganda i relacions públiques 4.096.738,41 

Subministramen1s 2.927.803,60 
Despeses diverses 21.492.684,70 

IToial 45.850.735,961 

48 

Import 2016 

1.842.345,58 
139.766,11 

3.391.435,85 
9.401.075,57 

971.736,12 
91.985,75 
28.811,00 

3.263.520,91 
2.864.619,22 

18.563.776,42 

40.559.072,531 
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15.3 Transferencies corrents i de capital (despeses). 

lTransferencies corrents: 

Parts Vinculades 

Consorci de 1' Auditori i 1' Orquestra 

Consorci Museu d' Art Contemporani de Barcelona 

Consorci de Biblioteques de Barcelona 

Consorci de Ciencies Naturols de Barcelona 

Consorci Mercat de les Flors 1 Centre de les Arts en Moviment 

Fundació del Museu Picasso de Barcelona 

Fundació Barcelona Cultura 

Total {Nota 16) 

Altres transferencies 

Consorci Museu Nacional d' Art de Catalunya 

Consorci Centre de Culturo Contemporania de Barcelona 

Consorci de les Drossanes Reials i Museu Marítim 

Consorci pera la·Nor/1Yllització Lingüística 

ConvocatOria general de subvencions 

ConvocatOria ajuts impost sobre bens inmobles 

Premis Ciutat de Barcelona 

Fundació del Gran Teatre del Liceu 

Fundació J oan Miró 

Fundació Antoni Tapies 

Funda ció J oan Brossa 

Fundació Orfeó Catala - Palau de la Música Catalana 

Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona 

Fundació Julio Muñoz i Ramonet 

Biblioteca Pública Arús 

Altres transferencies corrents 

Total 

49 

Import 2017 Import 2016 

9.161.372,18 
4.575.422,84 
13.414.037,69 

8.090.671,21 

9.362.028,23 
4.582.631,68 
12.381.341,14 
8.180.395,21 

2.311.654,45 2.286.326,86 
485.623,04 898.100,12 
207.000,00 30.000,00 

- 1 

38.245.781,41 37.720.823,24 

2.278.358,00 2.272.168,00 
2.269.333,00 1.982.333,00 

74.103,00 74.104,00 
63.000,00 

4.637.781,00 4.240.494,68 
269.289,00 185.359,00 
139.999,99 140.000,00 

2.743.n0,04 2.6 73.104,00 
1.085.008,62 430.752,00 

660.410,00 699.410,00 . 
1 

30.000,00 30.000,001 
513.200,00 542.200,00 

3.279.117,00 3.283.617,00 
557.266,14 532.000,00 
227.577,67 207.577,67 

4.247.927,21 3.420.909,57 
23.076.140,67 20.714.028,92 
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ITransferencies de capital: 

loetall 

Empreses del grup i associades 

Ajuntament de Barcelona 
TOTAL (Nota 8 i 16) 

Parts viculades 

Consorci de Ciencies Na1urals de Barcelona 

Consorci Mercat de les Flors 1 Centre de les Arts en Moviment 

Consorci de 1' Auditori i 1' Orquestra 
Consorci Biblioteques de Barcelona 

Fundació Museu Picasso de Barcelona 
Consorci Museu d' Art ContelfC)orani de Barcelona 

TOTAL (Nota 16) 

Altres transferencies 

Consorci Museu Nacíonal d 'Art de Catalunya 

Consorci Centre Cultura Contenporania de Barcelona 

Consorci del Gran Teatre del Liceu 

Consorci del Pla de Rehabilitació de Teatres 

Consorci de les Drassanes Reíais i Museu Marítim 

Fundació Gran Teatre del Uceu 
Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic: de Barcelona 

Fundació Joan Miró. Centre d'estudis d'Art Contemporanis 

Fundació Orfeó Catala- Palau de la Música Catalana 

Fundoció Julio Muñoz i Romonet 

Fundoció Antoni Topies 

Lo Caldero. Cinemes Renoir (Vidolet 43, SL) 

Solo Beckett, S.L 

Hangar. Segon edifici 

Nou Ivanow 
Assoc:ioc:ió de Circ Rogelio Rivel 

Areo Metropolitana de Barcelona 
Fundació Privado Festa major de Gracia 

Subvenció Inversions pera la rehabilitació i lo dotoció d'ec¡uipament tecnic 

Subvencions Tecnologies de la informació i corrunicac:ions 

Subvenc:ions pera inversío11s en espois socio culturals de base associativo 
Subvenció pera Inversions en estobliments de música en viu 

Altres transferencies de capital 

Total 

Total 

Les transferencies de capital a I'Ajuntament de Barcelona, 
realitzades per I'ICUB per compte d'aquest (veure nota 8). 

50 

Inport 2017 1 Import 2016 1 

1.154.972,98 
1.154.972,98 

1.035.453,00 
778.262,85 
200.000,00 
565.000,00 

671.422,99 
1 

671.422,99 

350.000,00 
620.165,54 
-351.117,95 
456.802,57 

110.000,00 242.000,00 
348.000,00 197.815,00 

3.036. 715,85 1.515.665,16 

-
252.400,00 
200.000,00 
112.000,00 

-
202.000,00 
152.000,00 
200.000,00 

50.000,00 

-
-

176.775,39 

-

' 

323.846,08 
191.987,40 
100.000,00 
112.000,00 
54.308,87 

101.000,00 
250.233,40 
305.000,00 
100.000,00 
78.707,60 

173.652,71 
183.818,35 
280.000,00 

60.284,16 151.546,16 
270.000,00 99.940,13 
106.823,83 -

1.141.749,14 -
90.000,00 -
151.258,00 398.366,00 
150.000,00 150.000,00 
458.866,00 698.133,00 
301.742,00 ~00 

156.691,56 ~~ 
4.232.590,0 +.~85.866,~~ 

8.424.278, ~6. . -:._81 ~ 
.y ~· ·- a < JJ 

correspon a -- eons .m 
;¡t .C/J 

""' ·" 
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15.4 El total d'ingressos 2017 2016 per prestacions de serveis accessoris distribu"lt 
presenta el següent detall: 

IDe1all 

Vendes d'articles a les botigues de rtl.ISeus 

Venda d' enfrades als truseus 

Venda d'entrades espedacles 

Exposicions i actes culturals 

Lloguer d'espais i concessions 

Patrocinis Publici1aris 

Serveis prestats a la Fundació Barcelona Cultura 

Altres ingressos 

16. Operocions omb emp~ses vinculodes 

I!11lort 2017 1 Import 2016 1 

68.877,89 95.827,23 
3.199.418,85 3.286.351,16 
759.782,00 545.087,82 

28.830,92 67.741,27 
785.938,30 839.108,41 

2.183.559,85 1.356.047,17 
640.984,13 480.171,79 
278.999,79 879.657,74 

7.946.391,73[ 7.549.992,591 

16.1. Les operacions amb empreses vinculades realitzades durant els exercicis 2017 i 2016 
són les següents: 

lN&RESSOS 
Prc.staciollll de scneis 
Tronsfe~IIC~S corrents 
Tronsfe~IICiu de copitol 
Altres lngrcssos d'explot<Ki6 

Scncis rcbuts 
TrGnsfe~~~eies corrents 
TrGnsfcre~~eiu de capital 

ZOI7 
Dalai.-ts 1 

E"''lf'Ues del CII'\IP 1 Auociadcs 

Ajun-nt de Barcelona Gnlp 

-
122.!527.382,08 

4.6!1!1.248,15 . 
17J4!158 281.3!12 !18 

127.243.779 81 281.392 !18 

30.547,07 3.138,63 

- . 
1.154.!172 !18 . 
1.185.520 05 3J3863 

51 

Altrcs parts 
viiiCUiadu 

Ul68.761,99 

-
-
-

1.068.761 99 

117.70!1,67 
38.245.781,41 
3.036.71585 

41.400.206 !13 

2016 
Dominants 1 

Enoorcsu del oruP i Auociodu 
Alti"U parts 

AjuntG~nent de larcclona 6N¡J Vl"a.tlodcs 

- - ID!I2.o51,43 
115.305.513,53 . . 

4.431JOI,87 . . 
19.540 38 16631208 . 

119.756.15!178 16631208 1D!I2.o5143 

38.187,!19 44t374,54 121202,75 
. • 37.720.823,24 

671.422 99 . 1.515.665 16 
70!1.61098 441.37454 39.357.69115 



D 

D 

D 

Ajuntament 
de Barcelona 

16.2. Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre de 2017 i 2016 són els 
següents: 

2017 
Daminants 

Emorcses del aru i Associades 

ACTIU CORRENT 
Clients, emprese.s del grup i associades 

PASSIV CORReNT 

Pra~idors, emprese.s del grup i 
associades 

AJuntament de 

30.366.590.75 
30.366.590,75 

15.206,80 

15206,80 

17. Informació sobre medí ambient 

Grup 

281.392,98 
281.392.98 

631,40 

631,40 

2016 
Dominants 

Altres parts Em_P!'_eses del grup l Associades Altres parts 
vinculades Ajuntament de Grup_ vinculades 

928.035.48 23.455.993,84 134.996,00 838.070,14 
928.035,48 23.455.993,84 134.996,00 838,070,14 

6.995.271.64 22.316,34 32.828,53 5.168.106,50 

6.995.271,64 22.316,34 32.828,53 5.168.106,50 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter mediambientals, 
en les quals pogués incórrer I'Entitat que siguin susceptibles de provisió. En aquest sentit, els 
eventuals riscos que poguessin derivar-se estan adequadament coberts amb la polissa 
d'asseguran~a de responsabilitat civil que I'Entitat té subscrita. 

18. Altra informació 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant els exercicis 2017 i 2016 
per les societats Faura Casas, Auditors Consultors, S.L són repercutides per 
1' AJUNT AMENT de Barcelona a cadascuna de les entitats que compasen el grup municipal. 
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Els membres del Consell d'Administració de 1' entitat pública empresarial Institut de Cultura 
de Barcelona aproven la formulació deis comptes i la memoria d'aquesta entitat, 
corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de l'any 2017, els quals queden 
formalitzats mitjan~ant els 52 fulls antecedents; tots ells visats convenientment per la 
secretaria del Consell d'Administració, i acorden sotmetre'ls, juntament amb el corresponent 
informe de la seva auditoría, a la consideració del Plenari de 1' Ajuntament de Barcelona per 
la seva aprovació si s'escau. 

Igualment, acorden propasar al Plenari de 1' Ajuntament de Barcelona, que la suma de 
206.249,13 euros, obtinguda coma benefici de l'exercici de l'any 2017 (454.613,75 euros en 
l'exercici 2016), passi a romanent de I'Entitat, i s'apliquin a l'epígraf de "Resultats d'exercicis 
anteriors''. 

Barcelona, a 21 de mar~ de 2018 
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Relació deis membres del Consell d'Administració 

Ima. Gala Pin Ferrando 
(Vicepresid ta) 

Im. Juanjo Puigcorbé Benaiges 

}1, 
Sr. Ricard Vinyes Ribas 

l~~ 
Sra. Marta lari Padrós 

' 
Sr. Alfredo Bergua Valls 

Sra. Núria Sempere Comas Sr. Eduard Escoffet Coca 

Sra. Maria M gdalena Barceló Verea 

Sra. Arantxa Garcia Terente Sr. Pere Casas Zarzuela 
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